
 

 

Rijeka, 13. studenog 2015. 

 

Završen izbor za najbolju ideju društvenog poduzetništva 
za područje Primorsko-goranske županije 

 

Temeljem objavljenog poziva za izbor najbolje ideje društvenog poduzetništva za područje 

Primorsko-goranske županije od 9. listopada 2015., Povjerenstvo za izbor najbolje ideje društvenog 

poduzetništva (Povjerenstvo) razmatralo je pristiglih 5 prijava te je održalo dva radna sastanka.  

Povjerenstvo je radilo u sljedećem sastavu: Jadranka Tomašić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Regionalni ured Rijeka, Zagorka Prce Veseli iz Centra tehničke kulture Rijeka te Doris Sošić, Mirta 

Klaričić i Dunja Zagorac Šimac iz Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. Sukladno Poslovniku o radu 

Povjerenstva i kriterijima odabira za najbolju ideju društvenog poduzetništva. Nakon  prvog kruga 

izabrano je četiri poslovne ideje čiji autori su pozvani na usmenu prezentaciju svojih ideja te je nakon 

toga izabrana pobjednička ideja.  

Pobjednik pozivnog natječaja za najbolju ideju društvenog poduzetništva na području Primorsko-

goranske županije je poslovna ideja pod nazivom Agroturizam Gorskog kotara čiji autor je Ivan 

Butković iz Mrkoplja. 

Obrazloženje Povjerenstva: 

Na temelju podnesene prijave, usmenog predstavljanja gosp. Ivana Butkovića prijavljene ideje i 

postavljenih pitanja članica Povjerenstva, ocjenjuje se da je ideja vrlo vrijedna jer se radi o provedbi 

na području Gorskog kotara, ponovnom oživljavanju postojeće Obrtničko-proizvođačke zadruge 

Gorski kotar koja će uključiti nove članice – ciljne skupine seoskih obitelji, nezaposlenih i drugih da 

pokrenu uzgoj raznih kultura, a posebice goranskog krumpira i crvenog radiča. Pokrenut će 

umrežavanje uzgajivača goranskih kultura, zajedničku prodaju putem već provjerenih kanala iz 

osobnog angažmana u postojećem obrtu (putem automata i Internet prodaje putem Finoteke kao i 

vlastitom online shopu), pokrenut će ponovnu suradnju za sjemenski goranski krumpir i njegovu 

zaštitu. Svoje iskustvo stavlja na raspolaganje za potrebe zadruge u kojoj vrši volontersku funkciju 

upravitelja, a protekom godine dana i profesionalnog angažmana. Pokrenuo je kroz vlastiti obrt uzgoj 

ljubičastog krumpira za koji smatra da će biti novost na tržištu, s velikom nutricionističkom 

vrijednosti, s mogućnošću  stvaranja dodane vrijednosti proizvodnjom čipsa. 

Ideja ima sve elemente društvenog poduzetništva, inovativnost, novina na tržištu, ciljna skupina je 

osjetljiva i ima mogućnost samozapošljavanja. 

Plasman pristiglih prijava je sljedeći: 

1. Naziv poslovne ideje i autor Bodovi 

1. AGROTURIZAM GORSKOG KOTARA, Ivan Butković 138 

2. RUKE NADE, Katherin Trinajstić i Mana Martinez Monte Muros 123 

3. OPATIJA GRAD KAMELIJA, Rajko Ukić, Antonija Cvetković 110 

4. BACK TO NATURE, Iva Ćulumović 93 

5. WELLNESS ŠKOLA U WELLNESS CENTRU, Jelica Popić 76 



 

 

 

 

  


